
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ทบลิซีิ | คาซเบกี ้| อพัลสิตช์ิเคห ์| อนสุรณส์ถานรสัเซีย จอรเ์จีย | บาทมู ิ| ลอ่งเรือรมิฝ่ังทะเลดาํ  |  

รบัประทานอาหารคํ่าบนตกึ Alphabetic Tower |  ถํา้โพรมธีิอสุ  | บอรโ์จมี | ชอ้ปปิง้หา้ง East Point | 
พกับนสกีรีสอรท์หรือพกับนคาซเบกี ้| บนิสายการบนิ Full service ระดบั 5 ดาว 

 
 

  

 

 

 

I AM IN GEORGIA 

จอรเ์จยี 8 DAYS 5 NIGHTS   

 เดนิทาง มกราคม – มถุินายน 63  

ราคาแนะนาํเพียง 42,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ   
18.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  ประตู  10 เคานเ์ตอร ์ U ของสายการบนิเตอรก์ิช 

แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 
22.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองอิสตันบูล โดยสายการบนิ เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่TK 65 

***คณะเดนิทางตัง้แตวั่นที่ 05 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.45 น. และเดนิทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 04.10 น.*** 

วันที ่2 
อิสตันบูล – ทบิลิซ ี– อนุสาวรียป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี – กอรี – พพิธิภัณฑ์
ของท่านสตาลิน – อัพลิสตช์ิเคห ์- คูไตซี 

05.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่  

07.45 น. นาํท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองทบลิิซี ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ เท่ียวบนิท่ี TK 378  

***คณะเดนิทางตัง้แตวั่นที่ 05 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 06.15 น. และเดนิทางถึงทบิลิซเีวลา 09.35 น.*** 

11.10 น. เดนิทางถึงเมืองทบลิซิี (Tbilisi) นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากร เมืองทบลิซีินัน้ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ท่ีสดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่นํ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา่ แม่นํ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น ทบลิซิิ มีเนือ้ท่ีประมาณ 
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองนีถ้กูสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิ์
จอรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในครสิตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบลิซิิเป็นศนูยก์ลางการทาํอตุสาหกรรม สงัคมและ
วฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทสาํคญัใน
ฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุตดัระหว่ างทวีปเอเชียกบัทวี
ยโุรป 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรียป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีดาํขนาด

ใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปตา่งๆท่ีส่ือถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสรา้งเม่ือปี 1985 
ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แตล่ะแท่งสงู 35 เมตร แตล่ะเสาจะแบง่เรื่องราวออกเป็น 3 สว่นนั่นคือ สว่นลา่งสดุเ ก่ียวกบัพระ
คมัภีรข์องศาสนาครสิต ์สว่นกลางเก่ียวกบัเร่ืองของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และสว่นบนเก่ียวกบัเหตกุารณส์าํคญัตา่งๆ
ของประเทศ ท่านสามารถชมววิเมืองจากมมุสงูไดจ้ากสถานท่ีแห่งนี ้ จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้น

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. อิสตนับลู – ทบลิซีิ – อนสุาวรียป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จีย – กอรี – พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลนิ – อพัลสิตช์ิเคห ์- คไูตซี 

วนัท่ี 3. อารามจีลาต ิ– มหาวหิารบากราต ิ– บาทมู ิ– อนสุาวรียอ์าลีและนีโน่ – ลอ่งเรือรมิฝ่ังทะเลดาํ –  

             รบัประทานอาหารคํ่าบนตกึ Alphabetic Tower - ชมโชวก์ารแสดงนํา้พเุตน้ระบาํ 

วนัท่ี 4. เมืองเก่าบาทมู ิ– จตรุสัยโุรป– ถํา้โพรมธีิอสุ – บอรโ์จมี – สวนบอรโ์จมี 
วนัท่ี 5. ปอ้มอนันานรูี – อ่างเก็บนํา้ชินวารี – กดูาอรูี – คาซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้

วนัท่ี 6. อนสุรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย – มสิเคตา้ – วหิารจวารี – วหิารสเวตสิโคเวลี - โบสถเ์มเคตี – ทบลิซีิ - ชมการแสดงพืน้เมือง 

วนัท่ี 7. เมืองเก่าทบลิซีิ – ขึน้กระเชา้ไฟฟา้ชมปอ้มนารกิาลา – โรงอาบนํา้โบราณ – วหิารซีโอนี - หา้ง East Point – สนามบนิ – อิสตนับลู 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 

 

 



ทิศตะวนัตกของเมืองมสิเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครอง
สหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้นาํท่านชม 
พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และสิง่ของเครื่องใชต้า่งๆ ของสตาลนิเอาไว ้
รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลนิเกิดดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ มีการจดัแสดงชีวประวตัขิองสตาลนิตัง้แตเ่กิดจนกระทั่งเสียชีวติ  
จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงัเมืองอัพลิสตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถํา้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐานในดนิแดนแถบ
นีก้นัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอินเดียไปยงัทะเลดาํและต่ อไปถึงทางตะวนัตก 
ปัจจบุนัสถานท่ีแห่งนีแ้บง่ออกเป็น 3 สว่นคือ สว่นเหนือ สว่นกลาง และสว่นใต ้ซึ่งสว่นกลางจะเป็นบรเิวณท่ีใหมท่ี่สดุ ประกอบไป
ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถํา้สว่นมากจะไมมี่การตกแตง่ภายในใดๆ และยงัมีหอ้งตา่งๆ 
ซึ่งคาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 9 ใหท้่านอิสระชมหมูบ่า้นท่ีสรา้งขึน้จากถํา้นีต้าม
อธัยาศยั  จากนัน้นาํท่านเดนิทาง สูเ่มือง คูไตซี  (Kutaisi) ท่ีตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือห่างประมาณ 150 กม. เมืองนีมี้
ความเจรญิเป็นอนัดบัสองรองจากทบลีิซี    ชมความสวยงามของเมืองคไูทซีซึ่งมีช่ือเสียงทางดา้นวฒันธรรมและไดร้บัการขึน้
ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกโลก  ซึ่งถา้ยอ้นกลบัไปเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลคลสิ 
(Empire of Colclis) และอาณาจกัรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ท่ีอยู่ทางดา้นของตะวนัตกของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN HOTEL KUTAISI หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่3 
อารามจลีาต ิ– มหาวิหารบากราต ิ– บาทูม ิ– อนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ – 
ล่องเรือริมฝ่ังทะเลดาํ – รับประทานอาหารคํ่าบนตกึ Alphabetic Tower - 
ชมโชวก์ารแสดงนํา้พุเต้นระบาํ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นาํท่านชมอารามจลีาต ิ(Gelati Monastery) ซึ่งเป็นอารามหลวงของเมือง ถกูคน้พบในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 12 โดยทาง

องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจีลาติ นีข้ึน้เป็นมรดกโลกเม่ือ ปี ค .ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบง่เป็นสองสว่นคือโบสถ์
เซนต ์นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต ์จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตน์ิโคลสันัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกท่ีสวยงาม



ตระการตามากมายหลายภาพเลา่เรื่องราวเก่ียวกบัครสิตศ์าสนา ท่ียงัคงอยู่ในสภาพสมบรูณ ์  โดยบรเิวณตรงโดมขนาดใหญ่ของ
โบสถซ์ึ่งเป็นภาพพระแมม่ารีนัน้ ใชก้ระเบือ้ง โมเสกสีทองประดบัประดากวา่ 2 ลา้นชิน้ จากนัน้นาํท่านชม มหาวหิารบากราต ิ

(Bagradi Cathedral) ท่ีตัง้ช่ือตามพระเจา้บากราตท่ี 3 กษัตรยิผ์ู้ทรงรวมจอรเ์จีย สรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษท่ี 10 ตัง้อยู่ใน
เมืองคไูตซึ โดยมหาวหิารแห่งนีแ้มจ้ะถกูพวกเตริก์ทาํลายไปบางสว่น แตซ่ากปรกัหกัพงัของโบสถก์็ยงัปรากฏจนถึงทกุวนันี ้โดยได้
มีการบรูณะมาโดยตลอด ซึ่งสะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางไดอ้ย่างเดน่ชดั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู ่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่ งในเมืองเศรษฐกิจท่ี สาํคัญ ของประเทศจอรเ์จีย ตั วเมือง

ตัง้อยู่ตดิทะเลดาํ ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ  เมืองบาทมูิ เป็นเมืองหลวง ของจงัหวดัอั ตจารา (Ajara) ท่ีปกครองตนเอง  
เป็นเมืองท่าท่ีมีความสาํคญัในดา้นการคา้และเป็นศนูยก์ลางการพาณิชย ์ นอกจากนัน้ยงัเป็นท่ีตัง้ของเมืองในเขตรอ้นท่ีเตม็ไป
ดว้ยผลติผลของพืชผกั ผลไมต้า่งๆหลายอย่าง และท่ีสาํคญัยงัมีโรงงานอตุสาหกรรมท่ีสาํคญั มากมายๆตา่งๆ ของเมือง อีกดว้ย  
จากนัน้นาํท่านเดนิท างบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade) ท่ียาวถึง 6 กิโลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1884 ประดบั
ดว้ยนํา้พงุดงามตลอดสาย และเป็นถนนท่ียาวท่ีสดุบนฝ่ังทะเลดาํ  จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปคูก่บั อนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ (Ali and 

Nino Monument) ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหมรู่ปคูร่กัชายชาวอาเซอรไ์บจานและหญิงสาวชาวจอรเ์จียนในนวนิยาย
ทอ้งถิ่น มีขนาดสงู 8 เมตร ตัง้อยู่รมิทะเลดาํท่ีจะเคล่ือนไหวไดท้กุๆ 10 นาที ถกูสรา้งขึน้เพ่ือแสดงถึงความรกัของหนุ่มสาวตา่งเชือ้
ชาตแิละศาสนา และยงัแสดงถึงสนัตภิาพระหวา่งประเทศ จอรเ์จีย และอารเ์ซอไบจานดว้ย  นาํท่านถ่ายรูปภายนอกกบั ตกึ 

Alphabetic Tower เป็นตกึสงูตระหง่า เป็นแลนดม์ารค์ท่ีสาํคญัซึ่งสามารถขึน้ไปชมววิดา้นบนได ้ จากนัน้นาํท่าน ล่องเรือริมฝ่ัง

ทะเลดาํ ของบาตมีู ชมความสวยงามของทะเล บา้นเรือนท่ีถกูสรา้งขึน้ตามแบบรูปทรงโบราณท่ีปลกูกั นอย่างสวยงามตามรมิ
ทะเล พรอ้มกบัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิเป็นไรส่ม้ พืชพนัธุธ์ญัญาหารและตน้ชา อิสระใหท้่านไดเ้ท่ียวชมบรเิวณทะเลดาํ  **การ
ล่องเรือน้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม**   

 



คํ่า พเิศษ รับประทานอาหารคํ่า บนตกึ Alphabetic Tower ซึ่งท่านสามารถชมววิและเก็บภาพทีร่ะลึกของเมืองบาทูมิ 
จากนัน้นาํท่านชมโชวก์ารแสดงนํ้าพุเต้นระบาํ (Fountain Show) ซึ่งตัง้อยู่กลางเมืองบาทมู ิ 
** กรณีที่สภาพอากาศไม่ด ีหรือโชวมี์การปิดทาํการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามเหมาะสม** 

ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN HOTEL BATUMI หรือเทยีบเท่า  

วันที ่4 เมืองเก่าบาทูมิ – จตุรัสยุโรป– ถํา้โพรมิธีอุส – บอรโ์จมี - สวนบอรโ์จมี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านชม เมืองเก่าบาทูมิ  (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ชม จตุรัส Piazza Square ท่ีสรา้งขึน้ในปี 
2009 เป็นอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบ
ผสมผสาน จากนัน้นาํท่านชม จตุรัสยุโรป (Europe Square) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจตรุสัท่ีสาํคญัในยโุรป จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่
เมืองซกาลตูโบ (Tskaltubo) นาํท่านชมถํา้โพรมิธีอุส (Prometheus Cave) เป็นหนึ่งในถํา้อนัน่าอศัจรรยข์องชาวจอรเ์จีย ถกู
คน้พบครัง้แรกปี ค.ศ.1984 และถกูตกแตง่ใหมเ่ม่ือปี ค.ศ.2012 เพ่ือรองรบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้ชมมากมายในแตล่ะปี พบความ
สวยงามของหินงอกหินยอ้ยท่ีสะทอ้นแสงสีตระการตาภายในตวัถํา้ นาํท่านลอ่งเรือชมความสวยงามของถํา้แห่งนี ้ **การล่องเรือ
น้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแก รมตามความ
เหมาะสม**   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองบอรโ์จมี (Borjomi) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศเลก็ๆในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีบ มี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 15,000 คน บอรโ์จมีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นนํา้แรร่ะดบัโลก เพราะมีลาํธารนํา้ท่ีใส บรสิทุธิ์ ท่ีไหล
มาจากยอดเขาบาคเูรียนี (Bakuriani Mountain) ท่ีมีความสงูประมาณ 2,300 เมตร ท่ีถกูคน้พบโดยนายทหาร รสัเซีย  โดยในอดีต
ชาวเมืองเช่ือกนัวา่ถา้ดื่มนํา้นีจ้ะทาํใหมี้สขุภาพแขง็แรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได้  และตอ่มา ไดเ้ริม่มีการตัง้โรงงานผลติและ
สง่ออกนํา้แรย่ี่หอ้บอรโ์จมี (Borjomi) ท่ีมีช่ือเสียง ไปยงัประเทศตา่งๆ มากมาย  นาํท่านเท่ียวชม สวนบอรโ์จมี  (Borjomi mineral 
Park) 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 



ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BORJOMI PARADISE หรือเทียบเท่า  

วันที ่5 ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บนํา้ชินวารี – กูดาอูร ี– คาซเบกี ้- โบสถเ์กอรเ์กตี ้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางไปยงัป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ปอ้มปราการเก่าแก่ มีกาํแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแมน่ํา้อรกัวี ถกูสรา้งขึน้
ในสมยัศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัท่ีตัง้อยู่ภายในกาํแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอย
ทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ทาํใหเ้ห็นทศันียภ์าพทิวทศันอ์นัสวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของปอ้มปราการนี ้รวมถึง อ่างเก็บ

นํ้าชนิวารี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ีสาํคญัสาํหรบันาํนํา้ท่ีเก็บไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมืองหลวงและใชผ้ลติไฟฟา้ 
ซึ่งทาํใหช้าวเมืองทบลิซีิมีนํา้ไวด้ื่มไว ้นาํท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองกดูาอรูี ซึ่งเป็นเมืองสาํหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บรเิวณท่ี
ราบเชิงเข าของเทือกเขาคอเคซสั มีความสงูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหลง่ท่ีพกัผอ่นเลน่สกี
ในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทิวทศันอ์นัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านออกเดนิทางไปยงัเมือง กูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงท่ีสาํคญัของจอรเ์จียท่ีมีช่ือวา่ Georgian Military 

Highway หรือเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายสาํคญัท่ีสดุท่ีถกูสรา้งขึน้ในสมยัท่ีจอรเ์จียอยู่ ภายใตก้าร
ควบคมุจากสหภาพโซเ วียต เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภมูภิาคนี ้ถนนแห่ง
ประวตัศิาสตรนี์ ้ เป็นเสน้ทางท่ีจะนาํท่านขึน้สู่ เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่ระหวา่งทวีปยโุรป 
และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 สว่น คือเทือกเขาคอเคซสัใ หญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม. ท่ีเป็น
เสน้กัน้ระหวา่งพรมแดนรสัเซียกบัจอรเ์จีย จากนัน้นาํท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมือง คาซเบกี ้ (Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกวา่ เมืองส
เตปันสมนิดา(Stepansminda) ช่ือนีเ้พิง่เปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้ มาพาํนกัอาศยัและ
ก่อสรา้งสถานท่ีสาํหรบัจาํศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบลิซีิ ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเลก็ๆตัง้อยู่รมิฝ่ัง
แมน่ํา้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ท่ีสาํคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูทิศันท่ี์สวยงาม
โดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกีอี้กดว้ย จากนัน้นาํท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สูใ่จกลางหบุ
เขาคอเคซสั(Caucasus) นาํท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา่โ บสถส์มนิดา ซา
เมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่งเป็น
สญัลกัษณส์าํคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดบัความสงูจากนํา้ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทีมี่
หมิะตกหนัก จนไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม***) 



คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  HOTEL SNO หรือเทยีบเท่า  *** หมายเหตุ โรงแรมทีพั่กอยู่ในเมืองคาซเบกี ้ (Kazbegi) ซึ่งต้ังอยู่ใน

เทอืกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีทีโ่รงแรมเตม็ หรือในกรณีทีห่มิะตกหนัก จนไม่สามารถเดนิทางขึน้ไปได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ขอย้ายไปพักทีเ่มือง Gudauri แทน *** 

วันที ่6 
อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จยี – มิสเคต้า – วิหารจวารี  – วิหารสเวตสิโคเว
ลี - โบสถเ์มเคต ี– ทบิลิซี - ชมการแสดงพืน้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชมอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จยี (Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนสุรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสญัลกัษณบ์ง่บอกถึงความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศจอรเ์จีย

และประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดทาํมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จียและ

ประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศันอ์นัสวยงาม  นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองมิสเคต้า 

(Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของ

จอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบลิซีิ ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้า่เป็นเมืองท่ี

มีความเก่าแก่ทางประวตัศิาสตรแ์ห่งหนึ่งของประเทศ และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค .ศ. 1994  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นาํท่านชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เม่ือคริ

สตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวหิารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถนี์ต้ัง้อยู่บนภเูขาท่ีมี

แมน่ํา้สองสายมาบรรจบกนัคือแมน่ํา้มคิวารี (Mtkvari river) และแมน่ํา้อรกัวี (Aragvi river)  จากนัน้นาํท่านชมวหิารสเวตสิโคเว

ลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวติ(The Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิส์ทิธิท่ี์สดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอันดบัสอง

ของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีทาํใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์า

เป็นศาสนาประจาํชาตขิองจอรเ์จียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศจอรเ์จีย 

ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม นาํท่านชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษท่ี 12 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาท่ีเบือ้งลา่งเป็นแมน่ํา้มติคาวารี ในอดีตถกูใชเ้ป็นปอ้มปราการ และท่ีพาํนกัของกษัตรยิ ์

ในบรเิวณเดียวกนั จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองทบลิิซี (Tbilisi)  นาํท่านชมทศันียภาพบรรยากาศของเมืองทบลิิซี เมือง

หลวงของประเทศจอรเ์จีย ท่ีมีความสาํคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบลิซีิ 

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุของจอรเ์จีย   

 



 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษให้ท่านได้ลิม้รสไวนพ์ืน้เมืองช้ันดขีองประเทศจอรเ์จยี 
**พเิศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอรเ์จยี ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ** 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN TBILISI หรือเทยีบเท่า  

วันที ่7 
เมืองเก่าทบิลิซี – ขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบนํา้โบราณ –   
วิหารซีโอนี - ห้าง East Point – สนามบิน – อิสตันบูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเท่ียวชม เมืองเก่าทบลิิซี (Old town) นาํท่านขึน้กระเช้า ไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซึ่งเป็นปอ้ม

ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 4 ผา่นผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมยัท่ีตา่งผลดั
กนัเขา้มารุกรานนครเลก็ๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต้อ่เตมิปอ้มในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 7 
ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือใหใ้หมว่า่ Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นกัประวตัศิาสตรย์กย่องวา่ปอ้มนารกิาลา
เป็นปอ้มแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมท่ีแขง็แกรง่และตีไดย้ากท่ีสดุ  จากนัน้นาํท่านชม โรงอาบนํ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ 

(Abanotubani) จากภายนอกเป็นสถานท่ีสาหรบัแช่นํา้พรุอ้นท่ีมีแรถ่ามะถนั ตามตาํนานเลา่ขานวา่ในสมั ยพระเจา้วคัตงัท่ี 1 กอร์
กซัล่ีนกเหย่ียวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักลา่ว จึงทาํใหค้น้พบบอ่นํา้พรุอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบนํา้เหมือนกบั
การออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบนํา้แบบตรุกี   จากนัน้นาํท่านไ ปชมวหิารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์
หลงัใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกท่ีถกูสรา้งขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของโบสถไ์ดน้าํมาจากดนิแดนอันศกัดิส์ทิธิ ์คือ ภเูขาไซออนในเยรูซาเลม็
สถานท่ีแห่งนีก้็ไดม่ี้ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบลิิซี (Tbilisi Sioni) ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษท่ี 6-7 และตอ่มาก็ไดถ้กูทาํลายลงโดยผูท่ี้
บกุรุกแตก่็ไดมี้การสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ดว้ยกนั จนกระทั่งเป็นโบสถท่ี์ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจบุนันีแ้ละไดมี้การบรูณะในช่วงศตวรรษท่ี 
17- 19 จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั ห้าง East Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปปิง้ สนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, 
LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA  และอ่ืนๆอีก
มากมาย 
 
 
 



 
 
 
 
  
 

 

 

 

 ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงอิสตันบูล โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน์ เท่ียวบนิท่ี TK 383 

***คณะเดนิทางตัง้แตวั่นที่ 05 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 17.25 น. และเดนิทางถึงสนามบินอิสตนับูล เวลา 19.00 น.*** 

19.45 น. เดนิทางถึงกรุงอิสตันบูล รอเปล่ียนเครื่อง 

20.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน์  เท่ียวบนิท่ี TK 64 

***คณะเดนิทางตัง้แตวั่นที่ 05 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.15 น. และเดนิทางถึงสนามบินอิสตนับูล เวลา 09.50 น.*** 

วันที ่8  กรุงเทพฯ 
10.15 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาแนะนาํเพยีง 
I AM IN GEORGIA จอรเ์จยี 8 DAYS 5 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ (TK) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-19 ม.ค. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 20,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 04-11 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 20,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 05-12 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 20,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 06-13 มี.ค. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 20,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 08-15 มี.ค. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 20,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 05-12 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 25,965.- 8,900.- 

วนัท่ี 14-21 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 25,965.- 8,900.- 

วนัที่ 28 เม.ย.-05 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 23,965.- 8,900.- 

วนัท่ี 04-11 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

วนัท่ี 03-10 ม.ิย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

วนัท่ี 04-11 ม.ิย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้ห นา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางสาํหรับคร อบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่ งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (36 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงือ่นไขการชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้ งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


